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Opuntia engelmannii i Agave americana. 



Vies de colonització
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Procés de bioinvasió



Flora invasora i salut

Al·lèrgies

Problemes de toxicitat

Danys físics (talls, punxades)



Consideracions preliminars

La legislació: drets i deures administracions, empreses i
ciutadania (Decret 630/2013)

La gestió en totes les fases de la bioinvasió: Prevenció,
resposta rápida, erradicació i control.

Planificació i sentit comú



Illa de Portlligat, 2009.



La planificació per a la gestió de la FEI

Què?
On ?
Com?
Quan?
Condicions?
Quant?
Qui?
I desprès, què?



•Detectar debilitats.
•Prioritzar espècies clau a escala 
provincial.
•Identificar àmbit legal i competencial.
•Marcar fases a seguir.
•Identificar fonts de finançament.
•Coordinació amb altres
administracions
•Identifica mètodes de control
•Etc.

http://www.ddgi.cat/web/document/6081

MG10
MG11



Diapositiva 10

MG10 els plans i estratègies aborden les 3 fases
Maria Guirado; 11/05/2021

MG11 GESTIÓ-PROLIFERACIÓ: PREVENCIÓ, CONTROL I ERADICACIÓ
Maria Guirado; 11/05/2021



En quins casos hem d’actuar, i en quins és millor no fer-ho

Debilitats en la gestió

Oportunitats

Consens en la gestió



•Manca d’estratègia ( diverses escales)

•Absència de concens en relació amb les espècies prioritàries a 
controlar. 

•Manca de gestió integral del territori. 

•Metodologies no contrastades.

•Poc intercanvi de resultats i tècniques, que suposa repetir accions
sense futur.

•Escàs o nul seguiment dels resultats de les actuacions. 

•Escàs o nul manteniment dels treballs executats. 

•Baixa percepció social del problema.

Debilitats en la gestió



Falta de metodologia de treball per espècie



Metodologies poc contrastades  + poc o cap manteniment dels treballs



•La gestió i el control de la FEI requereix treballar en xarxa i de 
manera transversal entre administracions.

•El paper de la ciutadania és clau perquè les mesures de 
preservació i control tinguin èxit.

•La gestió de la FEI ha d’incidir dins i fora dels espais naturals 
protegits (ENP).

•La intervenció en la matriu urbana i agrícola és imprescindible: 
és el principal focus de dispersió de flora ornamental.

Oportunitats



•Treballar amb poques espècies i amb opcions reals de control.
•Prioritzar actuacions en  hàbitats amb interès de conservació, o bé nous 
focus de dispersió.
•No efectuar mesures actives amb espècies sense possibilitat d'èxit. 
•Coordinar-se abans d'actuar entre els diferents agents implicats.
•Preveure sistemes d'intervenció immediata davant l'aparició de focus 
controlables i amb riscos evidents per al medi.
•Assegurar pressupost i planificar el manteniment de les actuacions. En cas 
negatiu, no iniciar els treballs.
•Adaptar-se a la situació econòmica actual: actuacions ben dimensionades.
• Feedback dels resultats i processos entre administracions, entitats ...
•Incorporar seguiment de resultats, valoració d'aquests, compartir 
experiències (eficàcia de la metodologia, costos totals, etc.)    
•Generar metodologies de gestió: protocols de gestió actualitzats.
•Difusió i conscienciació de la ciutadania.

Consens en la gestió



Accions de prevenció, resposta ràpida i control

 Accions de Prevenció Prevenció arribada i establiment

 Resposta rápida                     Establertes i acotades

 Erradicació i control                     En d’expansió



Exemples d’accions de prevenció 

 Normativa (directives, decrets i lleis, ordenances municipals)
 Llistes blanques/negres en jardineria
 Manuals i guies de jardineria
 Cursos per a professionals tècnics i jardiners
 Accions de difusió per a la ciutradania (trítpics, panells, mitjans

comunicación i xarxes socials, exposicions temàtiques, webs 
públiques)

 Divulgació a escolars, camps de treball, etc.



• Jornada teòrica a l’aula
• Jornada pràctica a camp

Cursos per a professionals tècnics i jardiners

http://www.ddgi.cat/web/document/6614Gleditsia tricanthos



Divulgació escolars



Plafons interpretatius



Tríptics divulgatius



Exemples d’accions de resposta ràpida 

Opuntia aurantiaca



Exemples d’accions de resposta ràpida 

Heracleum mantegazzianum

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84: 25-29. 2020



Exemples d’accions de resposta ràpida 

Solanum sisymbriifolium

Riera de Molinàs/Pista de St Miquel de Colera



Exemples d’accions d’eradicació i control

Autoria: Enric Bisbe i Enric Fàbregas, Galanthus



Carpobrotus sp., Illa de Portlligat (Cadaqués, PNCCR)
Exemples d’accions d’eradicació i control

• Pla d’actuacions
• Projectes executius
• Accions d’erradicació
• Parcel·les seguiment flora autòctona
• Manteniments anuals
• Tríptics divulgació
• Plafó interpretatiu
• Xerrada institut ESO Cadaqués
• Camps de treball anuals (5 anys)
• Costos: 150.000€ en total





Control i erradicació de FEI mitjançant l’ús de protocols

Protocols existents

Exemples de control manual de FEI 

Exemples de control químic de FEI

La controvèrsia de l’ús del glifosat



Protocols existents

• Protocol 1: ailant (químic)
• Protocol 2: plomall de la pampa (químic)
• Protocol 3: budleia (mecànic)
• Protocol 4: atzavara (químic)
• Protocol 5: figuera de moro (químic)
• Protocol 6: ungla de gat (mecànic)
• Protocol 7: pampa del Caucas (mecànic)
• Protocol 8: budleia (químic)

DIPUTACIÓ DE GIRONA: 
http://www.ddgi.cat/web/servei/5977/-protocols-de-gestio-de-la-flora-exotica-invasora

• Baccharis halimifolia
• Misèria (Trasdescantia fluminensis)

GENERALITAT DE CATALUNYA: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-
especies/llista-especies-catalogades/flora/

MINISTRIO I ALTRES 
Ailant: http://www.invasep.eu/manual%20ailanto%20final_LQ.pdf 
Cylindropuntia sp. (comunitat Valenciana): 
https://agroambient.gva.es/documents/91061501/161549814/Bases+para+el+control+del+cactus+invasor+Cylindr
opuntia+pallida/9efb066d-28a4-4904-8c71-49b0ee7e2ae4?version=1.3



Exemples de control manual de FEI

Autoria: Enric Bisbe i Enric Fàbregas, Galanthus



Metodología de control:

Trabajos previos

•Localización de todos los individuos durante la primavera,
momento en que la planta es visible.

•Selección del emplazamiento donde se acumularán los restos (lejos
del paso de personas para evitar accidentes).

Trabajos de eliminación

•Cortar las hojas de cada individuo para facilitar la manipulación de
la planta.
•Cavar la tierra alrededor de la base del eje principal, hasta
encontrar el inicio de la raíz (10-15cm de profundidad).
•Cortar la raíz en este punto con una azada o similar, evitando así el
rebrote de la planta.
•Arrancar las plantas jóvenes completamente de raíz, estirando
desde el eje principal.
•Traslado de los restos en emplazamiento seleccionada
previamente.



Capacitat alta de transformar els hábitats naturals 
Provoca lesions dèrmiques (inflamacions, cremades,...) degudes a 
una substància fototòxica (furanocumarines)



Pampa del caucas (Heracleum mantegazziuanum)- riu Segre, Cerdanya



Exemples de control químic de FEI

Autoria: Enric Bisbe i Enric Fàbregas, Galanthus



•Tratamiento químico: glifosato al 15% diluido en agua. 

•Mejor época: primavera.

•Se realizarán orificios oblicuos y de 2 cm de profundidad, en la base del 
tronco, mediante una taladradora.

•El número de perforaciones será directamente proporcional al diámetro 
de la base del tronco (un orificio cada 2 cm aprox.).

•Aplicación de 2ml de solución en cada orificio, mediante una jeringa 
autodosificadora. 

•Los pies de diámetros no perforables se tratarán con la metodología 
aplicada en los mantenimientos.

Pasados tres meses se revisarán las zonas tratadas para la detección de 
rebrotes. 

1. Para árboles perforables: la misma metodología descrita 
anteriormente.

2. Para rebrotes no perforables, aplicaciones superficiales:

 Altura de rebrote inferior a 50 cm, tratamiento foliar: aplicación 
pulverizada de glifosato al 4,5% con mochila de presión previa + el 
mojante Alquil Poliglicol 20% al 0,1% en volumen (para facilitar la 
fijación de la solución y la creación de pequeñas partículas) + 0,05% 
de sulfato de amonio en polvo (para favorecer la actividad metabólica 
y la sistemia de la materia activa) + colorante tipo TKROM azul 920, a 
razón de 5 ml/l de agua. 

La aplicación se efectuará a 15-20 cm de distancia de la planta para evitar 
la deriva del producto.

 Altura del rebrote superior a 50 cm, tratamiento sobre tallo: 
aplicación de triclopir 9% y fluroxipir 3% (comercialmente Garlon GS). 
Aplicación con jeringa de plástico sobre cada rebrote.

Evitar condiciones extremas de viento y calor.







• Oposició cada cop ,és gran a l’ús del glifosat: repercussions negatives sobre salut
ambiental i humana

La controvèrsia de l’ús del glifosat

• Molts dels protocols es basen en l’ús d’herbicides de forma localitzada: eficaç contra 
rebrotadores, econòmic i baixa persistència en el medi.

• 2015 l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC), vinculada
a l’Organització Mundial de la Salut, va determinar que el glisofat és «probablement
carcinogen per als humans».

• Mètodes mecànics: poc viables econòmicament

• Assajos experimentals previs x dosis mínimes de producte.
x evitar la deriva/migració cap al medi natural.

• Es busca l’ “efecte diana”, inoculant el producte mitjançant xeringues. 
• Tractaments foliars: es descriu amb precisió la tècnica x evitar deriva, evapotranspiració i 

rentat per pluja. 
• Sistemes de protecció - seguretat i salut legalment establerts.



Control biològic: escenari actual i 
futura

Actualment: assajos experimentals/seguiments d’algunes espècies 
paràsites associades a certa FEI, provocant-ne el seu debilitament i, fins i 
tot, la seva mortalitat.

Els protocols no són estàtics: s’han d’actualitzar a mesura que 
apareixen nous principis actius més eficaços i menys nocius / 
substituir-se per noves tècniques alternatives: la lluita biològica.



•2014, 1ª detecció CCGI, diversos rodals
naturalitzats afectats per un fong desconegut,
que provoca la seva mort.

•Existeixen estudis previs i un protocol de
gestió d’ailant amb l’agent de control biològic
Verticillium nonalfalfae als USA.

•A Catalunya, s’ha aïllat i identificat el fong
trobat a CCGI en laboratori (gènere
Verticillium), (UDG-DDGI-Galanthus).

•Actualment, técnica producción en massa per
a desenvolupar un producte, i assajos
experimentals al medi natural per descartar
efectes en vegetació natural i agrícola.

•Objectiu a mig termini: redactar un protocol de
gestió mitjançant el control biològic, i legalitzar
el producte segons normativa UE (mitjançant
empresa privada).

Control biològic: ailant



•2007 1a detecció península, insecte exòtic
que parasita la figuera de moro: la caparreta
del carmí (Dactylopius opuntiae).

• 2014 s’observa al maresme i després al
Collserola.

•Efecte: taques blanques d’aspecte cotonós
sobre les pales de la figuera: colònies de milers
de femelles de l’insecte.

•El paràsit pot debilitar lleugerament l’Opuntia,
limitar el seu desenvolupmanet i dispersió,
o inclús arribar a matar la planta.

• 2016, Assaig experimental a les Illes
Medes. Ass. Galanthus per encàrrec de la
Generalitat. Van portar individus de caparreta i
els van clavar a diverses pales de figuera de
moro, mitjançant unes incisions. Posteriorment,
la invasió es va anar estenent per les figueres
adjacents fins a causa la seva mort.

Control biològic: Opuntia ficus 
indica



• Creixent presencia de morrut negre
(Scyphophorus acupunctatus) en atzavares;
coleòpter provinent d’Amèrica.

•L’individu adult perfora les penques de
l'atzavara per alimentar-se, i diposita els seus
ous en l'interior de la roseta. Les larves del
morrut neixen als pocs dies, s'alimenten dels
teixits tous de l'atzavara en provoquen la mort.

•El morrut també és portador d’un bacteri que
ataca els teixits.

•Plaga força extensa; a mig termini acabarà
afectant la major part de les atzavares del medi
natural Català.

•Es planteja deixar d’aplicar el protocol químic i
que la bioinvasió acabi fent funció de control.

Control biològic: Agave 
americana



Quan l’adaptació és la millor solució



GRÀCIES!

Maria Guirado 
mguirado@ddgi.cat


